
FREGUESIA DE MOITA
Ata número cinco

MANDATO 2021-2025
Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas e trinta minutos,
na sede da Junta de Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia,
com a presença do Presidente, Sr. Franclim de Sousa Ventura, Secretária, Sra. Teresa Rita Barosa
Monteiro e Tesoureiro Sr. Pedro Miguel Martinho da Cunha, tendo sido presentes e apreciados os
seguintes assuntos:--
- Ponto um: Foi posta á discussão e aprovação a ata número quatro, a qual foi aprovada por unanimidade.
- Ponto dois. Apreciação da atividade do executivo
-Ponto três Foi deliberado por unanimidade fazer um levantamento dos locais que possam justificar
redução de velocidade rodoviária em ruas da freguesia e comunicar ao pelouro da Câmara Municipal da
Marinha Grande
-Ponto quatro: Foi aprovado por unanimidade identificar todos os profissionais de saúde, bombeiros.
agentes de proteção civil, profissionais de apoio domiciliário, assim como todas as pessoas da freguesia
que estejam ou estiveram expostas ao contágio do Covid 19 em prol da comunidade
- Ponto cinco: Foi deliberado por unanimidade executar um projeto paisagístico para embelezamento da
zona a sul da Ribeira do Carmo até ao limite da propriedade, sítio do Largo do Rio Velho
- Ponto seis: Foi aprovado por unanimidade adquirir floreiras e mobiliário urbano para colocação em locais
diversos na freguesia
- Ponto sete. Foi aprovado por unanimidade dar o topónimo de "Beco do Bispo", no espaço que inicia na
Rua 1o dezembro e termina na última moradia
- Ponto oito; Foi aprovada por unanimidade efetuar a sétima alteração ao Orçamento da Despesa e Plano
Plurianual de lnvestimentos para o ano de dois mil e vinte e um, cujos documentos ficam anexos.
- Ponto nove; Foi aprovada a proposta número dez de dois mil e vinte e um, relativa á autorização, de
acordo com o artigo 160, n.o 1, kk) da Lei n.o7512013 de í2 de Setembro, para abertura de procedimento
por Ajuste Direto, Regime Geral, para a aquisição de uma viatura ligeira, para uso administrativo da Junta
de Freguesia no valor de onze mil e quatrocentos euros, isento de lVA, cabimentado no orçamento da
despesa com o número cento e setenta e sete.-----
- A presente ata foi aprovada em minuta, por unanimidade
- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes
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